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Spis.zn.:  112590/2010 

Č.j. 114142/2010   
  

U S N E S E N Í  

z 2. schůze rady města Šumperka ze dne 18.11.2010. 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

v platném znění. 
 

2/10 Časový a obsahový program schůzí rady města na období listopad                
– prosinec 2010 

schvaluje 
časový a obsahový program schůzí RM na období listopad – prosinec 2010. 
 
       Termín: 18.11.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3/10 Časový a obsahový program zasedání ZM na období listopad – prosinec 
2010  

bere na vědomí 
časový a obsahový program zasedání ZM na období listopad – prosinec 2010. 
 
 

4/10 Vypsání veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní řízení „Zvyšování kvality 
a efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk 

schvaluje 
- vypsání veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a v souladu 
s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 ze dne 
15.10.2009 na služby „Zabezpečení aktivit v rámci projektu Zvyšování 
kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk“, 
výzva č. 53 
 

- členy hodnotící komise včetně náhradníků, kteří budou současně plnit funkci 
členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
členové 
Mgr. Zdeněk Brož, PaedDr. Petr Holub, Ing. Marie Dvořáčková, Ing. Lenka 
Krobotová, Mgr. Milan Šubrt 
náhradníci 
Ing. Marek Zapletal, Ing. Milena Peluhová, Ing. Jaroslava Macková, Ing. Eva 
Mičkechová, Mgr. Petra Hatoňová 



RM 2 – 18.11.2010 

 
2 

 
- minimální seznam oslovených uchazečů: 

Centire Czech s.r.o., Odborů 286/12, 120 00 Praha 2, IČ 27945197 
M.C.TRITON, spol. s r.o., Evropská 423/178, 160 00 Praha 6, IČ 49622005 
ICT benefit, a.s., Na Kutiskách 507, 756 53 Vidče, IČ 25874853 
INVENTIO CONSULTING s.r.o., Nádražní 16/1248, 702 00 Ostrava,               
IČ 25859692 
BNV Consulting, s.r.o., Václavské nám. 1/846, 110 00 Praha 1, IČ 27170241 
MSV Projekt, s.r.o., Husova 1100, 739 32 Vratimov, IČ 28617932 
Aperta, s.r.o.,  Křižíkova 527/3, 460 07 Liberec 7, IČ 25436520 
VSVC ČR o.p.s., Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8, IČ 26187639 
Kariérový a personální servis s.r.o., Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc,       
IČ 27770338 
CONEO, s.r.o., Durďákova 38, 613 00 Brno, IČ 25574990 
Equica, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ 26490951 
Creditinfo Czech Republic, s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8,           
IČ 60469641 
       Termín: 19.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

5/10 Vypsání veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní řízení „Zvyšování kvality 
a efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk 

schvaluje 
zadávací podmínky pro dokumentaci na veřejnou zakázku „Zvyšování kvality a 
efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk. 
 
       Termín: 19.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Dvořáčková 
 

6/10 Rozpočtová opatření města Šumperka č. XVI roku 2010 

schvaluje 
rozpočtová opatření města Šumperka č. XVI roku 2010: 
 
příjmy ve výši:  17.318 tis. Kč 
výdaje ve výši  17.118 tis. Kč 
 
příjmy celkem:  817.213 tis. Kč 
výdaje celkem:  774.025 tis. Kč 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 



RM 2 – 18.11.2010 

 
3 

 

7/10 Přijetí dotace na projekt „Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku“  
- změna usnesení  RM č. 4982/10 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 4982/10 týkajícího se přijetí dotace na projekt „Energetické   
úspory ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku“ z Operačního programu Životního prostředí  
prostředků Státního fondu životního prostředí ČR z částky 1.171.705,--Kč na 
částku 972.926,20 Kč a z  Fondu soudržnosti EU z částky 19.919.001,--Kč na 
částku 16.539.745,40 Kč. 
Registrační číslo projektu v evidenci MSC2007: CZ.1.02./3.2.00/09.04506. 
 
       Termín: 31.12.2011 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

8/10 Žádost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, Jihlava          
o poskytnutí finančního příspěvku 

neschvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 
4481/44, Jihlava na rok 2011. 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

9/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
kontrolu plnění usnesení: 
4494/09, 4833/10, 4834/10, 5295/10, 5329/10, 5330/10, 5331/10, 5386/10, 
5427/10, 5432/10, 5549/10, 5550/10, 5624/10, 5658/10, 5666/10, 5672/10, 
5673/10, 5688/10, 5695/10, 5708/10, 5734/10, 5735/10, 5737/10, 5738/10, 
5739/10, 5745/10, 5746/10, 5748/10, 5750/10, 5752/10, 5753/10, 5754/10, 
5755/10, 5756/10, 5757/10, 5758/10, 5759/10, 5763/10, 5764/10, 5765/10, 
5771/10, 5774/10, 5776/10, 5777/10, 5778/10, 5779/10, 5780/10, 5781/10, 
5782/10, 5783/10, 5784/10, 5785/10, 5786/10, 5787/10, 5788/10, 5789/10, 
5790/10, 5791/10, 5792/10, 5793/10, 5794/10, 5797/10, 5798/10, 5799/10, 
5800/10, 5801/10, 5802/10, 5803/10, 5804/10, 5808/10, 5810/10, 5811/10, 
5812/10, 5813/10, 5826/10, 5827/10, 5828/10, 5835/10, 5836/10, 5837/10, 
5840/10, 5841/10, 5842/10, 5844/10, 5845/10, 5846/10, 5853/10, 5854/10, 
5855/10, 5856/10, 5857/10, 5858/10, 5859/10, 5860/10, 5866/10, 5869/10, 
5870/10, 5871/10, 5873/10, 5874/10, 5875/10, 5878/10, 5879/10, 5884/10, 
5889/10, 5890/10, 5891/10, 5894/10, 5895/10, 5897/10, 5898/10, 5899/10, 
5900/10, 5901/10, 5904/10, 5905/10, 5906/10, 5880/10, 5881/10, 5689/10, 
5766/10, 5772/10, 5851/10, 5852/10, 5880/10, 5881/10, 5893/10, 5896/10. 
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10/10 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení: 
4824/10 do 31.12.2010  Zodpovídá. Ing. Répalová 
5033/10 do 31.12.2010  Zodpovídá. Ing. Répalová 
5034/10  do 31.12.2010  Zodpovídá. Ing. Répalová 
5484/10 do 31.12.2010  Zodpovídá. Ing. Répalová 
5531/10 do 31.12.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
5533/10 do 31.03.2011   Zodpovídá: Ing. Répalová 
5535/10 do 31.12.2010  Zodpovídá: Ing. Répalová 
5536/10  do 31.12.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
5541/10 do 31.12.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová  
5668/10 do 31.12.2010   Zodpovídá: Ing. Répalová 
5848/10 do 30.11.2010  Zodpovídá: Ing. Répalová 
5861/10 do 02.12.2010  Zodpovídá: Ing. Ficnar, CSc. 
 

 

11/10 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 4329/09 

ruší 
usnesení RM č. 4329/09 k upřesnění rozsahu věcného břemene průchodu a 
průjezdu přes pozemek p.č. 2340 v k.ú. Šumperk, or. vedle polyfunkčního domu 
manželů V.  při ulici Slovanské. 
       Termín: 19.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

12/10 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení RM č. 4825/10 

ruší 
usnesení RM č. 4825/10 ke smlouvě o zřízení práva provést stavbu na p.p.č. 1269 
v k.ú. Šumperk, or. ul. Uničovská. 
       Termín: 19.11.2010 
       Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

13/10 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – snižování energetické náročnosti 
ZŠ Dr. E. Beneše 

schvaluje 
uzavření smlouvy č. 09036033 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, mezi městem 
Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ 00303461 a Státním fondem životního 
prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 na 
akci: „Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku“. 
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Název projektu:  Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku 
Prioritní osa:  3.- Udržitelné využívání zdrojů energie 
Oblast podpory:  3.2.- Realizace úspor energie a využití odpadního tepla           

u nepodnikatelské sféry 
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/09.04506 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

14/10 MJP – zařízení staveniště 

schvaluje 
pronájem části stavby komunikace na pozemku p.č. 2247  v k.ú. Šumperk o 
velikosti 60 m2 nájemci SAN JV, s.r.o., Lidická 56, IČ 64618951, zast. Josefem 
Vymazalem, jednatelem společnosti, a to na dobu určitou od 1.11.2010 do 
31.5.2011 za účelem zřízení zařízení staveniště pro výstavbu bytového domu ozn. 
jako „C“ při ulici Na Hradbách v Šumperku, výše nájemného celkem 3.286,--Kč 
včetně DPH. 
 
       Termín: 18.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

15/10 MJP – zrušení usnesení RM č. 4329/09  

ruší 
usnesení  rady města č. 4329/09 ze dne 17.9.2009 k upřesnění rozsahu věcného 
břemene průchodu a průjezdu přes pozemek p.č. 2340 v k.ú. Šumperk z důvodu 
přijetí nového usnesení. 

 
        Termín: 18.11.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

16/10 MJP – ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene, or. při ulici Slovanské 

schvaluje 
ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 27.11.1992, uzavřenou mezi 
městem Šumperkem, jako povinným z věcného břemene a  J. A.,  bytem 
Šumperk,  jako oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem bylo zřízení 
bezplatného práva průchodu a průjezdu po pozemku p.č. 2340 v k.ú. Šumperk, a 
to bez omezení na dobu neurčitou. 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



RM 2 – 18.11.2010 

 
6 

17/10 MJP – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, or. při ulici Slovanské 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy 
přes pozemek p. č. 2340 v k.ú. Šumperk, za účelem vstupu a vjezdu do budovy 
č.p. 2808 na pozemku st.p.č. 152/3 v k.ú. Šumperk a vstupu a vjezdu na pozemek 
st. p.č. 152/2 v k. ú. Šumperk 

 
Povinný z věcného břemene: Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 

Šumperk, IČ 00303461  
 
Oprávněný z věcného břemene: vlastník budovy č.p. 2808 stojící na pozemku  
     st.p.č. 152/3 – zastavěná plocha a nádvoří a  
     pozemku st. p.č. 152/2 – zastavěná plocha a  
     nádvoří v k.ú. Šumperk – manželé  Z. a   J.A.,   
 .    oba bytem Šumperk, PSČ: 787 01 
 
Úplata za věcné břemeno: věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně 
 
Doba trvání věcného břemene: věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
 
Podmínky: 
- rozsah  věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem  
- náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za podání 

návrhu na zrušení věcného břemene z katastru nemovitostí a za vklad věcného 
břemene do katastru   nemovitostí uhradí manželé Z. a   J. A.  

 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

18/10 MJP – dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce pozemku p.č. 456/1 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 1/03/To ze dne 24.3.2003, ve 
znění pozdějších dodatků, uzavřenou mezi městem Šumperk jako půjčitelem a 
Mateřskou školou Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace, se 
sídlem Nerudova 4B, Šumperk, IČ 71011994, jako vypůjčitelem. Předmětem 
dodatku je rozšíření předmětu výpůjčky dle výše uvedené smlouvy o pozemek p.č. 
456/1 v k.ú. Šumperk za účelem rozšíření školní zahrady.   
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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19/10 MJP – zveřejnění záměru města pronajmout nemovitosti v areálu nemocnice 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka pronajmout nemovitosti, a to pozemek st.p.č. 
673/2 – zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č.1769/2 - zastavěná plocha a nádvoří, 
st.p.č. 2508/1 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 578/12 – ostatní plocha, p.č. 
578/9 – ostatní plocha, p.č. 578/7 – ostatní plocha, p.č. 569/14 – ostatní plocha, 
st.p.č. 5384 - zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 5529 - zastavěná plocha a 
nádvoří, st.p.č. 5471 - zastavěná plocha a nádvoří  a st.p.č. 5596 - zastavěná 
plocha, se všemi  součástmi a příslušenstvím, to vše v katastrálním území 
Šumperk.  
Účel nájmu: doplnění nově získaných pozemků v areálu nemocnice v Šumperku 
  do nájemní smlouvy se stávajícím nájemcem  
 
       Termín: 24.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

20/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
987/11 v k.ú. Šumperk, or. ul. Jesenická 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu uložení a správy zemního vedení  NN přes p.p.č 987/11  v  k.ú.  Šumperk  
mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4, PSČ 405 02, 
IČ 27232425 
vedlejší účastník: 
SPIKAS Šumperk s.r.o., se sídlem Nový Malín 600, PSČ 788 03, IČ 26823322 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno uložení 

přípojky NN zálohu ve výši  1.100,--Kč včetně  DPH, částka je vypočtena na 
základě usn. RM č.  3568/2009 ze dne 16.04.2009   a bude uhrazena do 30 
dnů ode dne uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
31.12.2012  

- se žádostí o uzavření smlouvy o věcném břemeni doloží  oprávněný z věcného 
břemene zaměření skutečného stavu na odbor RÚI v elektronické podobě 
(formát DGN nebo SHP)  
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- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky PMŠ, a.s., které budou 
nedílnou součástí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

21/10 MJP – smlouva o uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu přes 
p.p.č. 987/11 v k.ú. Šumperk, or. ul. Jesenická 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č. 987/11 v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas 
s právem uložení zemního  vedení  NN přes jmenovaný pozemek, a to pro 
stavebníka Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4, 
PSČ 405 02, IČ 27232425 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  Děčín 4, PSČ 405 02, 
IČ 27232425 
Vedlejší  účastník: 
SPIKAS Šumperk s.r.o., se sídlem Nový Malín 600, PSČ 788 03, IČ 26823322 
 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy o 

zřízení práva provést stavbu 
- stavebník splní podmínky RÚI, které budou nedílnou součástí smlouvy o 

zřízení práva provést stavbu 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
 

       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

22/10 MJP – prodloužení trvání nájmu nebytových prostor občerstvení „Handball“ 

souhlasí 
s prodloužením trvání nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené mezi TJ Šumperk, IČ 
14617790, se sídlem Šumperk, Žerotínova 55, jako pronajímatelem a panem 
Zdeňkem Kouřilem, IČ 11574941, místo podnikání Šumperk, nám. Jana Zajíce 12, 
jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor občerstvení 
HANDBALL v budově bez č.p./č.e. občanská vybavenost na st.p.č. 1918 v kat. 
území Šumperk (or. budova víceúčelové sportovní haly na Tyršově stadionu 
v Šumperku), samostatného prostoru skladu piva ve sklepě budovy, samostatného 
WC pro personál v prostoru kanceláří TJ a části pozemku p.č. 1257/51 v kat. 
území Šumperk o výměře 163,5 m2,  za těchto podmínek: 
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- doba nájmu: od 1.1.2011 do 31.12.2011 
- nájemné: za nebytové prostory 140.000,--Kč ročně, za pozemek 10.000,--Kč 

ročně, tj. celkem 150.000,--Kč ročně. Spolu s nájemným bude nájemce hradit 
pronajímateli náklady na svoz a likvidaci domovního odpadu ve výši 3.600,--Kč 
ročně 

       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

23/10 MJP – smlouva o věcném břemeni v k.ú. Dolní Temenice a v k.ú. Dolní 
 Temenice 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy 
podzemního  telefonního vedení  přes  st. p.č.  287/1, st. p.č.  1868/2,  st. p.č. 
1897, st. p.č. 1910/2, st. p.č. 1911/2, p.p.č. 5/1,  p.p.č. 5/2, p.p.č. 9/3, p.p.č. 9/11, 
p.p.č. 11/2, p.p.č. 14/3, p.p.č. 14/4, p.p.č. 25/1, p.p.č. 108, p.p.č. 176, p.p.č. 231/1, 
p.p.č. 239/1, p.p.č. 243/4, p.p.č. 243/9, p.p.č. 243/10, p.p.č. 262/1, p.p.č. 262/3, 
p.p.č. 269/1, p.p.č. 276/8, p.p.č. 276/9, p.p.č. 481/6, p.p.č. 1275/3, p.p.č. 1392/26, 
p.p.č. 1392/29, p.p.č. 1394/4, p.p.č. 1394/5, p.p.č. 1395/2, p.p.č. 1395/9, p.p.č. 
1395/10, p.p.č. 1395/11, p.p.č. 1399/7, p.p.č. 1399/16, p.p.č. 1402/8, p.p.č. 
1404/1, p.p.č. 1404/2, p.p.č. 1405/1, p.p.č. 1426/4, p.p.č. 1450/20, p.p.č. 1453/1, 
p.p.č. 1457/5, p.p.č. 1459/3, p.p.č. 1462/3, p.p.č. 1463/4, p.p.č. 1531/1, p.p.č. 
1534/3, p.p.č. 1560/1, p.p.č. 1560/2, p.p.č. 1560/4, p.p.č. 1560/5, p.p.č. 1609/1, 
p.p.č. 1965/1, p.p.č. 1965/5, p.p.č. 1965/15, p.p.č. 1965/16, p.p.č. 1968, p.p.č. 
1969/1, p.p.č. 1969/3, p.p.č. 1969/4, p.p.č. 1969/5, p.p.č. 1969/6, p.p.č. 1991/10, 
p.p.č. 1992/2, p.p.č. 1992/3, p.p.č. 2034/1, p.p.č. 2035/3, p.p.č. 2037/1, p.p.č. 
2037/2, p.p.č. 2039/1, p.p.č. 2039/2, p.p.č. 2052, p.p.č. 2053/1, p.p.č. 2053/2, 
p.p.č. 2115/4, p.p.č. 2115/5, p.p.č. 2115/6, p.p.č. 2115/7, p.p.č. 2133/1, p.p.č. 
2137, p.p.č. 2152/2, p.p.č. 2211, p.p.č. 2215/1, p.p.č. 2216/1, p.p.č. 2219, p.p.č. 
2221, p.p.č. 2222/1, p.p.č. 2254/7, p.p.č. 2254/10, p.p.č.  2254/11, p.p.č. 2254/13, 
p.p.č. 2254/14, p.p.č. 2269/1, p.p.č. 2275/5, p.p.č. 2275/6, p.p.č. 2275/7, p.p.č. 
2301, p.p.č. 2304, p.p.č. 2315, p.p.č. 2341, p.p.č. 2342, p.p.č. 2350, p.p.č. 3118 v 
k.ú. Šumperk  a p.p.č. 108/1, p.p.č. 564/1 a p.p.č. 564/6 k.ú. Dolní Temenice 
mezi 
povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
oprávněný z věcného břemene: 
UPC Česká republika, a.s., se sídlem Závišova 5, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 
00562262 
Podmínky uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene: 
- oprávněný z  věcného břemene uhradil za věcné břemeno zálohovou částku ve 

výši  442.000,--Kč,  skutečná částka je vypočtena na základě usn. RM č.  
3568/2009 ze dne 16. 04.2009 a GP č. 761-10/2010 a č. 5668-1/2010 a činí     
604.220,--Kč včetně  DPH,  rozdíl mezi cenou skutečnou a zálohovou činí  
doplatek  ve výši 162.220,--Kč, doplatek  bude uhrazen straně povinné 
z věcného břemene do 30 dnů ode dne uzavření  smlouvy o zřízení věcného 
břemene  před podáním návrhu na vklad 
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- oprávněný z věcného břemene doloží při podpisu smlouvy o věcném břemeni 
ve čtyřech  vyhotoveních  GP č. 5668-1/2010 a  GP  č. 761-10/2010 

- geometrické zaměření uhradí na své náklady strana oprávněná z věcného 
břemene 

- oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek ve výši 500,--Kč za kolkovou 
známku na vkladové řízení na KÚ 

 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

24/10 MJP – smlouva o uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu, or. ul. 
 Okružní 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č. 2044/1, p.p.č. 290/1 a p.p.č. 2230 v k.ú.  Šumperk, tj. město 
Šumperk, vydá souhlas s právem uložení plynového vedení NTL a NTL p řípojek 
přes jmenované pozemky, a to pro stavebníka SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 
420/3, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ 277 68 961 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 
72, IČ 277 68 961 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy o 

zřízení práva provést stavbu 
- stavebník splní podmínky odboru RÚI 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
- stávající plynové vedení  bude demontováno a nahrazeno novým vedením 
- stavebník předloží na majetkoprávní odbor po dokončení stavebních prací 

doklad o demontáži stávajícího vedení 
 

       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

25/10 MJP – zveřejnění prodeje bytových jednotek formou VVŘ, or. ul. Jesenická 
 55 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 1763/19 o výměře 59,74 
m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na společných částech domu 
č.p.1763 na st.p.č. 2005 a  spoluvlastnický  podíl o  velikosti  285/10000  na st.p.č. 
2005 v obci  a k.ú. Šumperk (or. ozn. Jesenická 55) ve veřejném výběrovém 
řízení.  
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Jde o byt bez nájemního vztahu 
Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena 325.916,--Kč   
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,--Kč na účet města č. 6015-

1905609309/0800, variabilní symbol rodné číslo příp. IČ složitele kauce, 
specifický symbol 22. Prvnímu z pořadí se kauce započte do kupní ceny, 
druhému z pořadí se vrátí po úhradě kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním 
účastníkům VVŘ se vrátí bez zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo 
účtu, z něhož byla kauce uhrazena. 

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující 
uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  
ve výši 500,--Kč 

- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena 
nebude.  

- nabízená nemovitost je ve VVŘ nabízena ve stavu v jakém stojí a leží ke dni 
jeho konání.  

- možnost prohlídky bytu ve středu  24.11.2010 v 15.30 hod.  
- termín konání VVŘ - v pondělí 6.12.2010 v 16.00 hod. v  obřadní síni v II. 

poschodí MěÚ (budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk 
- rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: 

tajemník PaedDr. Petr Holub,  vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Hana 
Répalová, vedoucí oddělení správy majetku Ing. Lenka Salcburgerová, referent 
právního oddělení Mgr. Romana Drásalová   

 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

26/10 MJP – zveřejnění prodeje bytových jednotek formou VVŘ, or. ul. Kmochova 2 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat bytovou jednotku č. 2322/30 o výměře      
60,21 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 142/10000 na společných částech 
domu č.p.2322 na st.p.č. 297 a  spoluvlastnický  podíl o  velikosti  142/10000  na 
st.p.č. 297 v obci  Šumperk a k.ú. Dolní Temenice (or. ozn. Kmochova 2) ve 
veřejném výběrovém řízení.  
Jde o byt bez nájemního vztahu 
Podmínky prodeje a konání VVŘ: 
- vyvolávací cena 332.150,--Kč   
- účastník VVŘ složí kauci ve výši 20.000,--Kč na účet města č. 6015-

1905609309/0800, variabilní symbol rodné číslo příp. IČ složitele kauce, 
specifický symbol 22. Prvnímu z pořadí se kauce započte do kupní ceny, 
druhému z pořadí se vrátí po úhradě kupní ceny prvním z pořadí. Ostatním 
účastníkům VVŘ se vrátí bez zbytečného odkladu po ukončení VVŘ na číslo 
účtu, z něhož byla kauce uhrazena. 

- povinnost uhradit kupní cenu ve výši 100% do 30 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující 
uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  
ve výši 500,--Kč 
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- v případě odstoupení kupujícího od záměru koupě či neuhrazení kupní ceny ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření kupní smlouvy zaniká a na místo kupujícího 
nastupuje druhý z pořadí dle výsledku VVŘ. V tomto případě kauce vrácena 
nebude.  

- nabízená nemovitost je ve VVŘ nabízena ve stavu v jakém stojí a leží ke dni 
jeho konání.  

- možnost prohlídky bytu ve středu 24.11.2010  v 16.00 hod.  
- termín konání VVŘ – v pondělí 6.12.2010 v 16.15 hod. v  obřadní síni v II. 

poschodí MěÚ (budova radnice), nám. Míru 1, Šumperk 
- rada města současně jmenuje členy komise pro přípravu a konání VVŘ: 

tajemník PaedDr. Petr Holub,  vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Hana 
Répalová, vedoucí oddělení správy majetku Ing. Lenka Salcburgerová, referent 
právního oddělení Mgr. Romana Drásalová.   

 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

27/10 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 1914/1 a 1915/1 v k.ú. Šumperk, or. u domu 
 Žerotínova 26 a 28 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 1914/1 o výměře 523 m2 a st.p.č. 1915/1  
o výměře 611 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- v případě  dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena 

nejpozději do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní   
a vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny   

- v případě sjednaných věcných břemen vjezdu ke stávajícím garážím, které 
nejsou ve vlastnictví vlastníků bytových jednotek v domech Žerotínova 1651/26 
a 1652/28, Šumperk, bude  od kupní ceny odpočítána finanční částka za tato 
věcná břemena 

- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupující jsou povinni respektovat zapsané věcné břemeno na st.p.č. 1914/1     

v k.ú. Šumperk 
- v případě dělení pozemků bude geometrický plán hrazen kupujícími  
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru  
 

       Termín: 24.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

28/10 MJP – zřízení věcného břemene k objektu na st.p.č. 1914/1 a 1914/3 v k.ú. 
 Šumperk, or. u domu Žerotínova 26 a 28 

schvaluje 
uzavřít věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy přes pozemek st.p.č. 
1914/1 v k.ú.Šumperk, který je  ve vlastnictví města Šumperk. Věcné břemeno 
bude zřízeno pro vlastníka st.p.č. 1914/3 a objektu na st.p.č. 1914/3 v k.ú. 
Šumperk a vlastníka st.p.č. 1914/4 a objektu na st.p.č. 1914/4 v k.ú. Šumperk. 
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Povinným z věcného břemene je město Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 
Šumperk, IČ 0030346, oprávněným z věcného břemene  je  P. P.,  bytem    
Šumperk a  K. a H. C.,  oba bytem  Šumperk.  
Věcné břemeno bude uzavřeno za podmínek:  
- věcné břemeno se zřizuje úplatné s jednorázovou úhradou pro každého           

z oprávněných 5.950,--Kč včetně 19% DPH s úhradou do 30 dnů ode dne 
podpisu smlouvy o zřízené věcného  břemene 

- oprávnění z věcného břemene uhradí náklady spojené s vyhotovením 
geometrického plánu na vyznačení věcného břemene 

- oprávnění z věcného břemene budou udržovat předmět  sjednaného věcného 
břemene společně s vlastníky domu Žerotínova 26 a 28, Šumperk. Náklady na 
údržbu a opravy předmětu sjednaného věcného břemene  bude  jednotlivým 
oprávněným  hrazeny podílem ve výši 1/10 nákladů 

- oprávněný z věcného břemene uhradí správní poplatek za zápis vkladu 
věcného břemene do KN 

 
       Termín: 28.02.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

29/10 MJP – zveřejnění záměru města odprodat část p.p.č. 166/3 a část p.p.č. 166/2 
 v k.ú. Šumperk, pozemek u areálu Botaxu 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka odprodat část p.p.č. 166/3 o výměře 54 m2 a 
část p.p.č. 166/2 o výměře 5 m2 vše v k. ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  zázemí k budově č.p. 17 
- kupní cena: 500,--Kč/m2  
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
 

       Termín: 26.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

30/10 MJP – uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
 věcného břemene 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. VBb/0053/2008/Foj ve znění dodatku č. 1 a č. 2, uzavřené mezi městem 
Šumperk, se sídlem Šumperk, nám.  Míru 364/1, PSČ 787 93,  IČ 00303461,  jako 
budoucím povinným z věcného břemene a spol. Senová, a.s., se sídlem Krupská 
33/20, Teplice, PSČ 415 01, IČ 273 21 282, jako budoucím oprávněným 
z věcného břemene. Dodatkem č. 3 dojde k vyjmutí pozemku p.č. 104/11 v k. ú. 
Dolní Temenice z pozemků dotčených věcným břemenem dle výše uvedené 
smlouvy z důvodu převodu tohoto pozemku jinému vlastníkovi. 
Ostatní  ujednání smlouvy zůstanou beze změny. 
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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31/10 MJP – uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu „Propojení moravské 
 cyklotrasy Bludov – Šumperk“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník  pozemku p.č. 506/19 v k. ú. Šumperk L. K.,  bytem Sobotín, PSČ: 
788 16, zřídí stavebníkovi městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461, právo provést stavbu „Propojení moravské cyklotrasy Bludov – 
Šumperk“ na výše uvedeném pozemku. 
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

32/10 MJP - uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu „Propojení moravské 
 cyklotrasy Bludov – Šumperk“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou podíloví spoluvlastníci  pozemků p. č. 494/2, p.č. 520/2 a p.č. 520/1 vše 
v k.ú. Šumperk J. M.,  bytem  Šumperk, J. Z.,  bytem Troubelice, PSČ: 783 83, a 
A. S.,  bytem  Šumperk, zřídí stavebníkovi městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČ 00303461, právo provést stavbu „Propojení moravské 
cyklotrasy Bludov – Šumperk“ na výše uvedených pozemcích. 
 
       Termín: 31.03.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

33/10 MJP – investiční akce „Cyklokomunikace Desná“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., v platném znění, kterou 
vlastník  pozemků p.č. 2111/3 a p.č. 1799/5 v k. ú. Šumperk společnost UNIPRO 
spol. s r.o., se sídlem Uničovská 986/3, Šumperk, IČ 41030907, zřídí stavebníkovi 
městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 právo provést 
stavbu  „Cyklokomunikace Desná“ na výše uvedených pozemcích. 
 
       Termín: 31.03.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 



RM 2 – 18.11.2010 

 
15 

 

34/10 MJP – investiční akce „Cyklokomunikace Desná“ 

doporučuje ZM 
schválit vydání příslibu odkoupení části p.p.č. 2111/3 o výměře cca 12 m2 a části 
pozemku p.č. 1799/5 o výměře cca 3 m2 v k.ú. Šumperk za těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklokomunikace Desná“ 
- budoucí prodávající: UNIPRO spol. s r.o., se sídlem Uničovská 986/3, 

Šumperk, IČ 41030907 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 

364/1,IČ 00303461 
- kupní cena:  100,--Kč/m2  
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku od kolaudace stavby 

„Cyklokomunikace Desná“, po zaměření skutečného stavu geometrickým 
plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město Šumperk, a po schválení 
prodeje v zastupitelstvu města.  

- Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

- nedílnou součástí smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude smlouva o zřízení 
práva provést stavbu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou společnost 
UNIPRO spol. s r.o. jako vlastník pozemků zřídí stavebníkovi městu Šumperk 
právo provést stavbu „Cyklokomunikace Desná“  na výše uvedených 
pozemcích 

       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

35/10 MJP – investiční akce „Cyklokomunikace Desná“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., v platném znění, kterou 
vlastník  pozemku p.č. 1799/13 v k. ú. Šumperk společnost SART-stavby a 
rekonstrukce a.s., se sídlem Uničovská 2944/1b, Šumperk, IČ 25898671, zřídí 
stavebníkovi městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
právo provést stavbu  „Cyklokomunikace Desná“ na výše uvedeném pozemku. 
 
       Termín: 31.03.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

36/10 MJP – investiční akce „Cyklokomunikace Desná“ 

doporučuje ZM 
schválit vydání příslibu odkoupení části p.p.č. 1799/13 o výměře cca 120 m2 v k.ú. 
Šumperk za těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklokomunikace Desná“ 
- budoucí prodávající: SART-stavby a rekonstrukce a.s., se sídlem Uničovská 

2944/1b, Šumperk, IČ 25898671 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, 

IČ 00303461 
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- kupní cena:  100,--Kč/m2  
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku od kolaudace stavby 

„Cyklokomunikace Desná“, po zaměření skutečného stavu geometrickým 
plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město Šumperk, po výmazu 
všech zástavních práv smluvních na dotčené části pozemku p. č.   1799/13 v 
k. ú. Šumperk a po schválení prodeje v zastupitelstvu města.  

- Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

- nedílnou součástí smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude smlouva o zřízení 
práva provést stavbu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., kterou společnost 
SART-stavby a rekonstrukce a.s. jako vlastník pozemku zřídí stavebníkovi 
městu Šumperk právo provést stavbu „Cyklokomunikace Desná“  na výše 
uvedeném pozemku 

       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

37/10 MJP – investiční akce „Cyklokomunikace Desná“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., v platném znění, kterou 
vlastník  pozemků p. č. 1257/26 a st. p. č. 1901/1 v k.ú Šumperk Olomoucký kraj, 
se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČ 6609460, 
s hospodařením Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Šumperk, 
Gen. Krátkého 30, se sídlem Gen. Krátkého 1799/30, Šumperk, IČ 00851167, 
zřídí stavebníkovi městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČ 00303461 právo provést stavbu  „Cyklokomunikace Desná“ na výše uvedených 
pozemcích. 
 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

38/10 MJP – investiční akce „Cyklokomunikace Desná“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., v platném znění, kterou 
vlastník  pozemků p.č. 2095/3, p.č. 2096/1, p.č. 2096/2, p.č. 2096/4, p.č. 1268/36, 
p.č. 2119/1 a p.č. 2095/2 vše v k.ú. Šumperk Olomoucký kraj, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČ 6609460, s 
hospodařením Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se 
sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČ 70960399,  zřídí 
stavebníkovi městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
právo provést stavbu  „Cyklokomunikace Desná“ na výše uvedených pozemcích. 
 
       Termín: 31.05.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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39/10 MJP – investiční akce „Cyklokomunikace Desná“ 

doporučuje ZM 
schválit vydání příslibu bezúplatného převodu p.p.č. 1257/26 o výměře 36 m2, 
části st.p.č. 1901/1 o výměře cca 12 m2 v k.ú. Šumperk z vlastnictví Olomouckého 
kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČ 
6609460, s hospodařením Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, 
Šumperk, Gen. Krátkého 30, se sídlem Gen. Krátkého 1799/30, Šumperk, IČ 
00851167,  
a části p.p.č. 2096/1 o výměře cca 2 000 m2, p.p.č. 2096/2 o výměře 276 m2, p.p.č. 
2096/4 o výměře 80 m2, p.p.č. 1268/36 o výměře 62 m2 a část p.p.č. 2095/2 o 
výměře cca 70 m2 vše v k.ú. Šumperk, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 11, IČ 6609460, 
s hospodařením Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se 
sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, PSČ 772 11, IČ 70960399, 
vše do vlastnictví města Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461,za těchto podmínek:  
- účel budoucího bezúplatného převodu: realizace stavby „Cyklokomunikace 

Desná“ 
- darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku od kolaudace stavby 

„Cyklokomunikace Desná“, po zaměření skutečného stavu geometrickým 
plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město Šumperk a po schválení 
bezúplatného převodu v zastupitelstvu města  

 
        Termín: 31.12.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

40/10 MJP – investiční akce „Cyklokomunikace Desná“ 

schvaluje 
uzavření smlouvy dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., v platném znění, kterou 
vlastník  pozemků p.č. 1229/1, st. p.č. 682, p.č. 1224/2, st. p.č. 683/1, p.č. 1224/3, 
p.č. 1225/1 vše v k.ú. Šumperk společnost SUMTEX CZ s.r.o., se sídlem 
Žerotínova 417/85, Šumperk, IČ 25859617,  zřídí stavebníkovi městu Šumperk, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 právo provést stavbu  
„Cyklokomunikace Desná“ na výše uvedených pozemcích. 
 
       Termín: 31.03.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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41/10 MJP – výpůjčka pozemku p.č. 752/3 v k.ú. Dolní Temenice Základní škole 
Šumperk, Sluneční 38 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. Obch 67/07 ze dne 28.12.2007, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 14.4.2009, uzavřené mezi městem Šumperk jako 
půjčitelem a Základní školou Šumperk, Sluneční 38, se sídlem Sluneční 38, 
Šumperk, IČ 00852864, jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku je rozšíření 
předmětu výpůjčky o pozemek p.č. 752/3 v k.ú. Dolní Temenice.  
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

42/10 MJP – Kino Oko – žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu 
 3 + 1 v budově kina 

souhlasí 
v souladu s usnesením RM č. 4586/06 ze dne 6.4.2006, ve znění usnesení RM č. 
4616/06 ze dne 27.4.2006, s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu  3 + 1 
v budově Kina Oko Šumperk č.p. 1170 na pozemku st.p.č. 1246 v katastrálním 
území Šumperk (or. ozn. Masarykovo nám. 3) za těchto podmínek: 
- nájemce: Kino Oko Šumperk, IČ 00851400, se sídlem Šumperk, Masarykovo 

nám. 3 
- podnájemce: D. P.,  bytem Šumperk  
- doba podnájmu: 2 roky, a to od 1.12.2010 do 30.11.2012 
- úplata za podnájem: 4.500,--Kč/měsíc, z toho 3.500,--Kč za podnájem bytu a 

1.000,--Kč za vodné a stočné. 
 

       Termín: 18.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

43/10 MJP – Kino Oko – žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu 
 1 + 1 v budově kina 

souhlasí 
v souladu s usnesením RM č. 4586/06 ze dne 6.4.2006, ve znění usnesení RM č. 
4616/06 ze dne 27.4.2006, s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu  1 + 1 
v budově Kina Oko Šumperk č.p. 1170 na pozemku st.p.č. 1246 v katastrálním 
území Šumperk (or. ozn. Masarykovo nám. 3) za těchto podmínek: 
- nájemce: Kino Oko Šumperk, IČ 00851400, se sídlem Šumperk, Masarykovo 

nám. 3 
- podnájemce: M. V.,  bytem Šumperk  
- doba podnájmu: 2 roky, a to od 1.1.2011 do 31.12.2012 
- úplata za podnájem: 1.800,--Kč/měsíc, z toho 1.390,--Kč za podnájem bytu a 

410,--Kč za vodné a stočné 
Termín:  18.11.2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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44/10 MJP – Kino Oko – žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy           
k nebytovému prostoru – bufet v budově kina 

souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy k nebytovému prostoru (bufet) o výměře 47 m2 
v přízemí budovy Kina Oko Šumperk č.p. 1170 na pozemku st.p.č. 1246 
v katastrálním území Šumperk (or. ozn. Masarykovo nám. 3) za těchto podmínek: 
- nájemce: Kino Oko Šumperk, IČ 00851400, se sídlem Šumperk, Masarykovo 

nám. 3 
- podnájemce: Jaroslav Bača, místo podnikání Robotnická 1030/9, Mohelnice, 

PSČ 789 85, IČ 67720072   
- doba podnájmu: od 1.1.2011 na dobu neurčitou, výpovědní doba 6 měsíců 
- úplata za podnájem: 2.500,--Kč/měsíc + 4.508,--Kč/měsíc za služby spojené 

s provozováním bufetu, tj. celkem 84.096,--Kč/rok. 
 
        Termín: 18.11.2010 
        Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

45/10 MJP – Kino Oko – žádost o souhlas s výměnou oken  v budově kina 

souhlasí 
s výměnou šesti oken v bytě č. 1 a jednoho okna v kanceláři ředitele v budově 
Kina Oko Šumperk č.p. 1170 na pozemku st.p.č. 1246 v katastrálním území 
Šumperk (or. ozn. Masarykovo nám. 3) z dřevěných na plastová, za těchto 
podmínek: 
- zhotovitel: SULKO s.r.o., se sídlem Československé armády 861/28, Zábřeh, 

PSČ 78901, IČ 47976969 
- cena: 71.851,--Kč vč. DPH, bude uhrazena z rozpočtu Kina Oko Šumperk 
- termín realizace: do konce roku 2010 
- účel: zateplení objektu kina  

 
       Termín: 18.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

46/10 MJP – zúžení předmětu výpůjčky dle smlouvy o výpůjčce sportovního areálu 
 – Tyršův stadion 

schvaluje 
zúžení předmětu výpůjčky dle smlouvy o výpůjčce sportovního areálu č. Obch 
86/99/JG uzavřené dne 28. 2. 2000 mezi městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 
1, Šumperk, IČ 00303461, jako půjčitelem a TJ Šumperk, se sídlem Žerotínova 
55, Šumperk, IČ 14617790, jako vypůjčitelem, ve znění dodatků 1 – 9, o část 
pozemku p.č. 1268/39 o výměře 3698 m2, pozemek p.č. 1268/41 a část pozemku 
p.č. 1268/43 o výměře 5865 m2, vše v k.ú. Šumperk, označené geometrickým 
plánem č. 5655-37/2010 ze dne 18.12.2009 jako pozemek p.č. 1268/41 o výměře 
11045 m2 a pozemek st.p.č.  6241 o výměře 52 m2. 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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47/10 MJP – dar pozemků pod stavbou hřiště č. 3 v areálu Tyršova stadionu 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města Šumperka, zveřejněného zákonem 
stanoveným způsobem od 5.10.2010 do 21.10.2010 dle usnesení RM č. 5840/10 
ze dne 30.9.2010  darovat část pozemku p.č. 1268/39 o výměře 3698 m2, část 
pozemku p.č. 1268/40 o výměře 17 m2, pozemek p.č. 1268/41 a část pozemku 
1268/43 o výměře 5865 m2, vše v k.ú. Šumperk označené geometrickým plánem 
č. 5655-37/2010 ze dne 18.12.2009 jako pozemek p.č. 1268/41 o výměře       
11045 m2 a pozemek  st.p.č.  6241 o výměře 52 m2, za následujících podmínek:  
- dárce: město Šumperk, se sídlem Nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- obdarovaný: TJ Šumperk, se sídlem Žerotínova 55, Šumperk, IČ 14617790 
- účel: splnění podmínky poskytnuté dotace Českým svazem tělesné výchovy TJ 

Šumperk na výstavbu hřiště č. 3 na výše uvedených pozemcích. 
 

       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

48/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby ubytování ke smlouvě              
o ubytování   č.MJP/110/08 uzavřené dne 4. 5. 2009 ve znění pozdějších dodatků,  
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461, 
jako pronajímatelem a M. S., bytem  Šumperk, jako nájemcem, jejímž předmětem 
je ubytovací buňka č. 1743/15 v domě na ulici Vrchlického 1743/23 v Šumperku. 
Předmětem dodatku    č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 1. 2011 do 31. 12. 
2011.   
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

49/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby ubytování ke smlouvě              
o ubytování   č.MJP/111/08 uzavřené dne 18. 12. 2008 ve znění pozdějších 
dodatků,  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem a R. J.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem, jejímž 
předmětem je ubytovací buňka č. 1743/16 v domě na ulici Vrchlického 1743/23 v 
Šumperku. Předmětem dodatku    č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 1. 
2011 do 31. 12. 2011.   
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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50/10 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení doby ubytování ke smlouvě              
o ubytování   č.MJP/112/08 uzavřené dne 22. 12. 2008 ve znění pozdějších 
dodatků,  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461, jako pronajímatelem a M. P.,  bytem  Šumperk, jako nájemcem, jejímž 
předmětem je ubytovací buňka č. 1743/17 v domě na ulici Vrchlického 1743/23 v 
Šumperku. Předmětem dodatku    č. 2 bude prodloužení doby nájmu  od 1. 1. 
2011 do 31. 12. 2011.   
 
       Termín: 31.01.2011 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

51/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1425/20 a další v k.ú. Šumperk, or. ul. Nezvalova 

schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu: 
- zřídit a provozovat NTL plynovod a přípojky (plynárenské zařízení)  na 

p.p.č. 1425/20, p.p.č. 1425/25, p.p.č. 1425/26, p.p.č. 1425/27, p.p.č. 
1425/28, p.p.č. 1425/1, p.p.č. 1449/1, p.p.č. 1449/2 a p.p.č. 1466/25  
v k.ú. Šumperk 

- vstupovat a vjíždět na p.p.č. 1425/20, p.p.č. 1425/25, p.p.č. 1425/26, 
p.p.č. 1425/27, p.p.č. 1425/28, p.p.č. 1425/1, p.p.č. 1449/1, p.p.č. 1449/2 
a p.p.č. 1466/25  v k.ú. Šumperk v souvislosti se zřizováním, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních 
přípojek  

mezi 
budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 a 
budoucí oprávněný z věcného břemene: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 
72, IČ 277 68 961 
Podmínky uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene: 
- budoucí oprávněný z  věcného břemene  uhradí za věcné břemeno zálohu ve 

výši  84.260,--Kč včetně  DPH, částka je vypočtena na základě usn. RM č.  
3568/2009 ze dne 16.04.2009 a bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření  
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

- budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí po vybudování 
stavby vyhotovení geometrického zaměření. 

- smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do dvou let  od dokončení 
stavby a jejího uvedení do provozu dle stavebního zákona, nejpozději však do 
31.12.2012. 

- se žádostí o uzavření smlouvy o věcném břemeni doloží  oprávněný z věcného 
břemene zaměření skutečného stavu na odbor RÚI v elektronické podobě 
(formát DGN nebo SHP). 

- budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky Podniků města 
Šumperka, a.s. 
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- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží podmínku odboru RÚI 
- budoucí oprávněný oznámí termín zahájení stavebních prací  nájemci p.p.č. 

1449/1 v k.ú. Šumperk Bludovské a.s.  
 

       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

52/10 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přes p.p.č. 
1425/20 a další v k.ú. Šumperk, or. ul. Nezvalova 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č. p.p.č. 1425/20, p.p.č. 1425/25, p.p.č. 1425/26, p.p.č. 
1425/27, p.p.č. 1425/28, p.p.č. 1425/1, p.p.č. 1449/1, p.p.č. 1449/2 a p.p.č. 
1466/25  v k.ú. Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas s právem uložení 
plynového vedení NTL a NTL přípojek přes jmenované pozemky, a to pro 
stavebníka SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská 
Ostrava, PSČ 702 72, IČ 277 68 961 
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 
72, IČ 277 68 961 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy o 

zřízení práva provést stavbu 
- stavebník splní podmínky odboru RÚI 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 

 
      Termín: 31.12.2010 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

53/10 MJP – uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. VBb/28/07/Foj, or. ul. Žerotínova 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. VBb/28/07/Foj, jehož předmětem bude 
- právo zřídit a provozovat na p.p.č. 2047/44, p.p.č. 2047/45, p.p.č. 2047/46 a 

p.p.č. 2047/49 v k.ú. Šumperk plynárenské zařízení  (plynovod  NTL) 
- právo vstupovat a vjíždět na na p.p.č. 2047/44, p.p.č. 2047/45, p.p.č. 2047/46 a 

p.p.č. 2047/49 v k.ú. Šumperk v souvislosti se zřizováním, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy  

budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
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budoucí oprávněný z věcného břemene: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem  Plynární 420/3, Ostrava -  Moravská Ostrava, PSČ 702 
72, IČ 27768961 
Podmínky  uzavření  dodatku č. 3  ke smlouvě č. VBb/28/07/Foj: 
- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží podmínky PMŠ, a.s., které 

budou nedílnou součástí Dodatku č. 3 
- budoucí oprávněný z věcného břemene dodrží podmínky odboru RÚI 

 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

54/10 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt č. 29 
v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

schvaluje 
uzavřít dohodu o zániku nájmu bytu č. 2958/29 v domě nám. Jana Zajíce 13 
v Šumperku  ke dni 31.12.2010 s nájemcem  P. S., bytem  Šumperk.  
Současně se schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1.1.2011, jejímž 
předmětem bude byt č. 2958/29 v domě nám. Jana  Zajíce 13 v Šumperku,          
s  L.  D.,  bytem  Postřelmov, PSČ 789 69. 
 

Termín:  31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

55/10 MJP – změna účastníka nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt č. 29 
v domě nám. Jana Zajíce 13, 14 v Šumperku 

doporučuje ZM  
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž 
předmětem je byt č. 2958/29 v domě nám. Jana Zajíce 13 v Šumperku, 
s budoucím kupujícím panem  P. S.,  bytem  Šumperk, a to ke dni 31.12.2010.     
P. S.,  bytem  Šumperk, v dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
prohlásí, že nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se 
ohledně této složené zálohy na kupní cenu bytu finančně vyrovnal s  L. D.    
Současně RM doporučuje ZM  schválit  uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem bude byt č. 2958/29 v domě nám. Jana Zajíce 13       
v Šumperku s  L. D.,  bytem  Postřelmov, PSČ 789 69, a to za stejných podmínek 
s účinností od 1.1.2011.   
 
       Termín: 09.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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56/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu na p.p.č. 2301 v k.ú. Šumperk, 
or. ul. Revoluční 

schvaluje 
uzavřít smlouvu dle ust. § 51 zák.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou vlastník p.p.č. 2301 v k.ú.  Šumperk, tj. město Šumperk, vydá souhlas 
s právem uložením vodovodní a kanalizační přípojky přes jmenovaný pozemek, a 
to pro  
Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, zastoupené 2. místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se 
sídlem   nám. Míru  364/1, Šumperk, IČ 00303461 
Stavebník: 
SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 
72, IČ 277 68 961 
Podmínky uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu: 
- stavebník splní podmínky PMŠ, a.s., které budou nedílnou součástí smlouvy o 

zřízení práva provést stavbu 
- stavebník splní podmínky odboru RÚI 
- stavebník dodrží ověřenou projektovou dokumentaci 
 

       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

57/10 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu na p.p.č. 2301 v k.ú. Šumperk, 
or. ul. Revoluční 

ruší 
usnesení RM č. 5441/10 ze dne 24.6.2010 ke smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – uložení vodovodní a kanalizační přípojky na st.p.č. 751/4 v k.ú. 
Šumperk z důvodu bezpředmětnosti. 
       Termín: 18.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

58/10  MJP – Gen. Svobody 68, Šumperk – pronájem zařízení na propojení objektu 
s PCO  

schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu movité věci mezi městem Šumperk, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461,  a společností S.O.S akciová společnost, 
Olomouc, se sídlem Holická 31/1, Olomouc, PSČ 772 00, IČ 43965181, jejímž 
předmětem je nájem zařízení pro zajištění propojení vysílače umístěného 
v objektu Gen. Svobody 2800/68, Šumperk s pultem centrální ochrany, a to 
s účinností od 18.11.2010 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní dobou. Roční 
nájemné je stanoveno ve výši 1.800,--Kč + DPH. 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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59/10 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 1596/2 a p.p.č. 1999/7 v k.ú. Šumperk, or.      
u domu Reissova 1451/19, Šumperk 

schvaluje  
zveřejnění záměru města prodat st.p.č 1596/2 o výměře 366 m2 a p.p.č. 1999/7   
o výměře 237 m2 vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- v případě dohodnutého splátkování kupní ceny bude kupní cena uhrazena 

nejpozději do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a 
vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení kupní ceny 

- účel prodeje: zahrada k domu 
- v případě dělení pozemků bude geometrický plán hrazen kupujícími 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
 

       Termín: 24.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

60/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 262/1, or. naproti Blue Staru – bowling  

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č.262/1 o výměře cca 80 m2  v k.ú. 
Šumperk za podmínek:  
- kupní cena: 500,--Kč/m2 
- účel prodeje: zázemí k restauraci – venkovní posezení 
- kupující uhradí kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy,před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

 
       Termín: 24.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

61/10 MJP – zveřejnění směny části p.p.č. 462/1, pozemek ve vlastnictví města 
Šumperka za část p.p.č. 2060/3 ve vlastnictví Moravské pohřební služby, 
s.r.o. 

schvaluje 
zveřejnění záměru města směnit část p.p.č. 462/1 o výměře cca 94 m2, pozemek 
ve vlastnictví města Šumperk za část p.p.č. 2060/3  o výměře  cca 94 m2 ve 
vlastnictví Moravské pohřební služby s.r.o. se sídlem Nerudova 659/18, Šumperk, 
za podmínek:  
- geometrický plán na rozdělení pozemku uhradí Moravská pohřební služba 

s.r.o. 
- vlastník p.p.č. 2060/3 v k.ú. Šumperk odstraní na své náklady nejpozději do 

31.3.2011 oplocení po hranici st.p.č. 895/6 a p.p.č. 462/1 v k.ú. Šumperk a 
odstraní stávající sloupy nefunkčního veřejného osvětlení a postaví  na své 
náklady oplocení nové po hranici p.p.č. 2060/3 v k.ú. Šumperk nejpozději k 
datu 30.4.2011, oplocení bude po dokončení prací bezúplatně převedeno na 
vlastníka st.p.č. 895/6 a p.p.č. 462/1 v k.ú. Šumperk 
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- nabyvatel části p.p.č. 462/1 v k.ú. Šumperk je povinen respektovat závazky ze  
stávající uzavřené nájemní smlouvy na užívání pozemku,  nejpozději do 
30.4.2011   

- směnnou smlouvu vyhotoví město Šumperk a uhradí správní poplatek za zápis 
vkladu vlastnického práva do katastru 

- směnná smlouva bude vyhotovena po dokončeném oplocení po hranici části  
p.p.č.2060/3 v k.ú. Šumperk, která je předmětem směny dle tohoto usnesení  
 
       Termín: 24.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

62/10 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 462/1 a st.p.č.  895/6, vše v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 462/1 o výměře cca 961 m2 a st.p.č. 
895/6 o výměře 97 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- v případě dělení pozemků bude geometrický plán hrazen kupujícími  
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru  

 
       Termín: 24.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

63/10 MJP – zveřejnění prodeje st.p.č. 895/5 v k.ú. Šumperk, or. u domu Vančurova 
735/11 

schvaluje  
zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 895/5 o výměře 101 m2 v k.ú. Šumperk, 
za podmínek:  
- kupní cena: 300,--Kč/m2 
- účel prodeje: vjezd ke garážím  
- v případě dělení pozemků bude geometrický plán hrazen kupujícími  
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru  

 
       Termín: 24.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

64/10 MJP – zveřejnění pronájmu části p.p.č. 2080/2 v k.ú. Šumperk, or. ul. 
Zábřežská 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 2080/2 o výměře 3 m2 v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- sazba nájemného: 2.000,--Kč/rok, počítáno z plochy naváděcí tabule 
- účel pronájmu: umístění 2 kusů naváděcích tabulí k provozovně pohřební 

služby Requiem s obřadní síní 
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- doba pronájmu: na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou 
- naváděcí tabule budou plastové o velikosti 1m x 0,5 m  na sloupku v provedení 

z hliníku jako u dopravní značky 
- umístění tabulí bude v souladu s vydanými podmínkami DI Policie ČR ze dne 

22.10.2010 
- nájemce bude udržovat plochu u naváděcích tabulí v rozsahu u každé z nich  

2 m2 
- umístění nebude snižovat průchozí profil chodníku a komunikace 

 
       Termín: 24.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

65/10 MJP – zrušení usnesení RM č. 5856/10 a 5857/10 

ruší 
usnesení RM č. 5856/10 a 5857/10 ze dne 30.9.2010, kterými bylo schváleno 
zveřejnění prodeje pozemků p.č. 459 o výměře 159 m2 a p.p.č. 457 o výměře  
1016 m2 vše v k.ú. Šumperk, z důvodu rozhodnutí vlastníka pozemků ponechat si 
pozemky ve vlastnictví města Šumperk. 
       Termín: 18.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 

66/10 MJP – zveřejnění prodeje nebytových prostor v domě Jesenická 61, 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat nebytovou jednotku č. 1819/1 o výměře     
29,16 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1145/10000 na společných částech 
domu č.p. 1819 na st.p.č. 2136 v obci a k.ú. Šumperk, a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1145/10000 na st.p.č. 2136 v obci a k.ú. Šumperk  v domě č.p. 1819 na 
parcele st.p.č. 2136 v obci a k.ú. Šumperk  (or. ozn. Jesenická 61). Kupní cena 
nebytové jednotky  7.000,--Kč/m2, kupní cena zázemí k nebytové jednotce a 
podílu na společných částech domu 3.000,--Kč/m2, kupní cena podílu na 
pozemku pod domem 105,--Kč/m2.  

Termín: 30.11.2010  
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
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67/10 MJP – zveřejnění prodeje nebytových prostor v domě Jesenická 61, 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města odprodat nebytovou jednotku č. 1819/4 o výměře    
27,00 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1060/10000 na společných částech 
domu č.p. 1819 na st.p.č. 2136 v obci a k.ú. Šumperk, a spoluvlastnický podíl o 
velikosti 1060/10000 na st.p.č. 2136 v obci a k.ú. Šumperk  v domě č.p. 1819 na 
parcele st.p.č. 2136 v obci a k.ú. Šumperk  (or. ozn. Jesenická 61). Kupní cena 
nebytové jednotky  7.000,--Kč/m2, kupní cena zázemí k nebytové jednotce a 
podílu na společných částech domu 3.000,--Kč/m2, kupní cena podílu na 
pozemku pod domem 105,--Kč/m2.  
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

68/10 MJP – zveřejnění pronájmu části půdního prostoru a části střechy nám.        
J. Zajíce 2958/13, 14 v Šumperku – základnová stanice mobilní telefonní sítě 

schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout část půdního prostoru o ploše 10 m² a část 
střechy o ploše cca 3 m² budovy nám. J. Zajíce 2958/13,14 v Šumperku za 
účelem vybudování a provozu základnové stanice mobilní telefonní sítě   
Doba nájmu:  určitá do 31.12.2022   
Nájemné:   65 000,--Kč/rok/celek, k nájemnému bude účtována DPH 

v zákonné výši 
   možnost valorizace o koeficient míry inflace od roku 2012 
 
- náklady spojené s vybudováním základnové stanice hradí v celém rozsahu 

nájemce 
- dodávka el. energie pro provoz stanice plně na náklady nájemce  

 
       Termín: 19.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

69/10 MJP – přijetí majetku nepatrné hodnoty po zemřelém A. P.  

schvaluje 
vydání majetku nepatrné hodnoty po zemřelém  A.  P.,  datum úmrtí 10.9.2009, 
vypraviteli pohřbu městu Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 
00303461. 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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70/10 MJP – zrušení usnesení RM č. 5260/10 

ruší 
usnesení RM č. 5260/10 ze dne 13.5.2010, kterým bylo schváleno zve řejnění 
prodeje části p.p.č. 532/16 o výměře 44 m2 v k.ú. Šumperk z důvodu přijetí 
nových podmínek zveřejnění. 

 
Termín: 18.11.2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

71/10 MJP – prodej části p.p.č. 532/16, dle GP číslo 5592-164/2009 p.p.č. 532/17 a 
p.p.č. 532/16, vše v k.ú. Šumperk, or. ul. Ladova, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 532/16 o výměře 44 m2 v k.ú. 
Šumperk, dle GP zak.č. 5592-164/2009 p.p.č. 532/16 o výměře 27 m2 a p.p.č. 
532/17 o výměře 17 m2, vše v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- kupní cena: 250,--Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva  do KN 

 
       Termín: 24.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

72/10 MJP – pokácení a náhradní výsadba stromů na pozemku st.p.č. 994 v k.ú. 
Šumperk, or. Komenského 9 

schvaluje 
vyhovět žádosti Domu dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků  Vila Doris Šumperk o pokácení stromů ze dne 
19.10.2010   
 
a ukládá odboru MJP uvolnit finanční prostředky na základě faktury předložené 
Domem dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  
Vila Doris Šumperk, se sídlem 17. listopadu 2, Šumperk, IČ 00851507, do výše 
20.000,--Kč na pokácení 3 ks stromů  - jírovec maďal na pozemku st.p.č. 994 
v k.ú. Šumperk (or. Komenského 9).  
 

Termín:    31.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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73/10 MJP – pokácení a náhradní výsadba stromů na pozemku st.p.č. 994 v k.ú. 
Šumperk, or. Komenského 9 

schvaluje 
vyhovět žádosti Domu dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků  Vila Doris Šumperk o pokácení stromů ze dne 
19.10.2010   
 
a ukládá odboru MJP uvolnit finanční prostředky na základě faktury předložené 
Domem dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  
Vila Doris Šumperk, se sídlem 17. listopadu 2, Šumperk, IČ 00851507, na 
náhradní výsadbu 6 ks stromů na pozemku st.p.č. 994 v k.ú. Šumperk (or. 
Komenského 9). Náhradní výsadba bude provedena za účasti správce městské 
zeleně.  

      Termín: 31.12.2010 
      Zodpovídá: Ing. Répalová 
        Ing. Šperlich 
 

74/10 MJP – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor Kozinova 32/13, 
Šumperk 

schvaluje 
ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 30.5.2003 
mezi Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 jako 
pronajímatelem a CENTREM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Olomouckého 
kraje, o.s., se sídlem nám. Svobody 1963/4, Přerov, PSČ 750 02, IČ 26594064 
 
Předmět nájmu: nebytový prostor č. 32/7 v budově Kozinova 32/13, Šumperk, 
označený jako kancelář o  podlahové ploše 102,9 m²  
 
Způsob ukončení: písemná dohoda ve lhůtě do 31.12.2010 
 
       Termín: 31.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

75/10 MJP – zveřejnění výpůjčky NP v budově Gen. Svobody 68, Šumperk 

schvaluje  
zveřejnění záměru města vypůjčit nebytové prostory  umístěné v I. NP budovy bez 
čp/če – jiná stavba na pozemku st.p.č.  1785, or.  ozn.  Gen. Svobody 68 
v Šumperku 
Doba výpůjčky: určitá od 1.1.2011 do 31.3.2011 
Účel výpůjčky: poskytování sociálních služeb 
 
       Termín: 24.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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76/10 Základní škola Šumperk, 8. května 870/63 - použití investičního fondu  

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 870/63, IČ 00852317, v souladu s ustanovením 
§ 31 odst. 2  písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu k financování 
investičních výdajů, a to podlahového mycího stroje, v celkové výši do 94 tis. Kč. 
 
       Termín: 18.11.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

77/10 Základní škola Sluneční 2692/38 - použití investičního fondu  

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 2692/38, IČ 00852864, v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 2  písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu 
k financování investičních výdajů, a to pořízení elektronického zabezpečení školy, 
v celkové výši do 150 tis. Kč. 
 
       Termín: 18.11.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

78/10 Základní škola Sluneční 2692/38 - použití investičního fondu  

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 2692/38, IČ 00852864, v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 2  písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu 
k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který 
příspěvková organizace používá pro svou činnost, a to na opravy v objektu školy, 
v celkové výši do 56 tis. Kč. 
       Termín: 18.11.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

79/10 Kino Oko Šumperk - použití investičního fondu  

schvaluje 
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 1170/3, IČ 00851400, v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 2  písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, použití investičního fondu 
k financování investičních výdajů, a to na digitalizaci kina s rozšířením na 3D 
projekci, v celkové výši do 200 tis. Kč. 
       Termín: 18.11.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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80/10 Základní škola 8. května 63 – pronájem tělocvičny 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČ 00852317, pronajmout tělocvičnu na 
dobu delší než 100 hodin, a to do 30.06.2011 organizacím FBC ASPER Šumperk, 
o.s., TJ Šumperk a L. K.,  Šumperk. 
 
       Termín: 18.11.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

81/10 Základní škola  Šumavská 21 – pronájem tělocvičny 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, pronajmout tělocvičnu na 
dobu delší než 100 hodin, a to do 30.06.2011 organizacím TJ Sokol Šumperk    a 
Z. H.,  Vikýřovice. 
 
       Termín: 18.11.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

82/10 Kino Oko Šumperk – přijetí daru 

schvaluje 
Kinu Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, IČ 00851400, přijmout dar v souladu s § 
27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, do výše 35 tis. Kč, který bude účelově poskytnut na 
rodinné slevy na vybraná dětská představení. 
 
       Termín: 18.11.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 
 

83/10 Mateřská škola Sluníčko Šumperk – přijetí daru 

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČ 60801085, přijmout věcný dar 
v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. 
 
       Termín: 18.11.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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84/10 Základní škola Dr. E. Beneše  1 – dodatek č. 1 k odpisovému plánu 

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295, v souladu s § 31 odst. 1 
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, dodatek č. 1 k odpisovému plánu hmotného a nehmotného majetku ve výši 
34.808,--Kč. 
       Termín: 18.11.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

85/10 Navýšení příspěvku Základní škole Šumperk Dr. E. Beneše 1 – odvod do 
 rozpočtu zřizovatele 

ukládá 
vedoucí odboru FaP zapracovat do rozpočtového opatření na straně výdajů 
navýšení příspěvku Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295 ve 
výši 34.808,--Kč a na straně příjmů nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295 ve výši 34.808,--Kč. 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

86/10 Navýšení příspěvku Základní škole Šumperk Dr. E. Beneše 1 – odvod do 
 rozpočtu zřizovatele 

ukládá 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295 odvod finančních 
prostředků ve výši 34.808,--Kč do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. 6 písm. b) 
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění. 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

87/10 Změna platu H. P.,  ředitele Základní školy Šumperk 

schvaluje 
změnu platu  H. P.,  ředitele Základní školy Šumperk, IČ 00852864, v souvislosti 
se změnou osobního příplatku s účinností od 01.11.2010. 
 
       Termín: 18.11.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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88/10 Změna platu  L. K.,  Základní školy Šumperk 

schvaluje 
změnu platu L. K., ředitele Základní školy Šumperk,  IČ 00852287, v souvislosti se 
změnou příplatku za vedení s účinností od 01.11.2010. 
 
       Termín: 18.11.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 

89/10 Informace o výročních zprávách 

bere na vědomí 
informaci o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných 
městem Šumperkem za školní rok 2009/2010. 
 
 

90/10 Konání vánočních akcí 

bere na vědomí 
- organizaci vánočních akcí v roce 2010: 

04.12. (sobota) – 23.12.2010 (čtvrtek) 
Vánoce na točáku 
 
13.12. (pondělí) – 15.12.2010 (středa)  
Vánoční zabíjačkové trhy u radnice 

 
16.12. (čtvrtek) – 20.12.2010 (pondělí) 
Vánoční zabíjačkové trhy (vedle úředních desek) 
 
24.12. (pátek) – 31.12.2010 (čtvrtek) 
Vánoce na Točáku,  provozovatel: PMŠ, a.s. 

 
- výsledek konaní VVŘ – dražba na pronájem stánků a domků  na točáku  
 

91/10 Konání vánočních akcí 

uděluje výjimku 
v souladu s čl. 3 odst. 3 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2009, o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, pro město Šumperk: 
04.12. (sobota) – 23.12.2010 (čtvrtek) 
ul. Gen. Svobody („Točák“) od 8:00 do 20:00 hodin 
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13.12. (pondělí) – 15.12.2010 (čtvrtek) 
nám. Míru od 9:00 do 18:00 hodin 
 
16.12. (čtvrtek) – 20.12.2010 (pondělí) 
Hlavní třída (vedle úředních desek) od 9:00 do 18:00 hodin 
 
24.12. (pátek) – 30.12.2010 (čtvrtek) 
ul. Gen. Svobody („Točák“)  od 8:00 do 20:00 hodin, provozovatel: PMŠ, a.s., 
Slovanská 21 
 
25.12. (sobota)  
Vánoční mše J. J. Ryby, prostranství před Geschaderovým domem od 17:00 do 
21:00 hodin 
 
31.12. (pátek) 
ul. Gen. Svobody („Točák“) od 8:00 do 13:00 hodin,  provozovatel: PMŠ, a.s. 
 
       Termín: 18.11.2010 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
         Ing. Šperlich                                                                                      

92/10 Konání vánočních akcí 

schvaluje 
cenu za pronájem dřevěných domků v termínu od 24.12.2010 – 31.12.2010 
v částce 200,--Kč/den/ks včetně DPH. 
       Termín: 18.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Šperlich 
 

93/10 Čerpání finančních prostředků – Fond životního prostředí 

schvaluje 
čerpání finančních prostředků z Fondu životního prostředí na zlepšení životního 
prostředí ve výši 31 tis. Kč pro Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu, 
Hanácká 3, Šumperk. 
       Termín: 01.12.2010 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
 

94/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS: 
A. Š.  k bytu č. 402 na ulici Temenické 2924/35, Šumperk, o velikosti kk + 1  
obytných místností 
Podmínky – NS na dobu určitou od 01.12.2010 do 30.11.2011 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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95/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS: 
O. T.  k bytu č. 205 na ulici Temenické 2924/35, Šumperk, o velikosti kk + 1 
obytných místností 
Podmínky – NS na dobu určitou od 01.12.2010 do 30.11.2011 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

96/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS: 
M. S.  k bytu č. 105 na ulici Bohdíkovské  2336/24, Šumperk, o velikosti kk + 1 
obytných místností 
Podmínky – NS na dobu určitou od 01.12.2010 do 30.11.2011 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

97/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS: 
L. K. k bytu č. 202 na ulici Bohdíkovské  2336/24, Šumperk, o velikosti kk + 1 
obytných místností 
Podmínky – NS na dobu určitou od 01.12.2010 do 30.11.2011 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

98/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS: 
Z. P. k bytu č. 304 na ulici Bohdíkovské  2336/24, Šumperk, o velikosti kk + 1 
obytných místností 
Podmínky – NS na dobu určitou od 01.12.2010 do 30.11.2011 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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99/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS: 
Z. K.  k  bytu č. 13 na ulici Temenické 2795/109, Šumperk, o velikosti  3 + 1 
obytných místností 
Podmínky – NS na dobu určitou od 01.12.2010 do 30.11.2011 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

100/10 Byty podle opatření č. 13/2009 

schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení – DPS: 
D. V.  k  bytu č. 16 na ulici Gagarinově 2377/13, Šumperk, o velikosti  1  + 1 
obytných místností 
Podmínky – NS na dobu určitou od 01.12.2010 do 30.11.2011 
 
       Termín: 30.11.2010 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož  v.r.     Ing. Marek Zapletal  v.r. 
         starosta                                                             1. místostarosta 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Rozpočet roku 2010, rozpočtová opatření číslo XVI.
číslo Položka rozpočtu Změna Změna za Zdůvodnění změny
opatř. příjmy tis. Kč položku celk.

Nedaňové příjmy 235
198/XVI Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV 200 Česká pošta- vratka za frankovací stroj
199/XVI ŠKV příjmy z cestovního ruchu a ostatní 35 nařízený odvod Dr. E. Benerše

Ostatní neinvestiční transféry 17 083
200/XVI MV ČR JSDH 1 účelová dotace 690 Kč, UZ 14004
201/XVI KÚ ZŠ 8.května 14 účelová dotace UZ 00255
202/XVI MZ ČR meliorační dřeviny 68 účelová dotace 68.200 Kč UZ 29004
203/XVI Dávky sociální péče - příspěvek na péči 17 000 navýšení účelové dotace UZ 13235

PŘÍJMY CELKEM 17 318

číslo Položka rozpočtu Změna Změna za Zdůvodnění změny
opatř. výdaje tis. Kč položku celk.
204/XVI Požární ochrana - JSDH města 1 účelová dotace 690 Kč, UZ 14004

Odbor životního prostředí 68
205/XVI Oddělení lesů dotace MZ ČR 68 účelová dotace 68.200 Kč UZ 29004

Odbor sociálních věcí 17 000
206/XVI Dávky sociální péče - příspěvek na péči 17 000 navýšení účelové dotace UZ 13235

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 49
207/XVI      -  ZŠ  Dr. E. Beneše p.o. 35 navýšení příspěvku na odpisy majetku
208/XVI      - KÚ dotace  ZŠ 8.května  p.o. 14 účelová dotace UZ 00255

Odbor RÚI 0
209/XVI Projekty -68 přesun na rekonstrukci přednádraží
210/XVI Rekonstrukce přednádraží 68 navýšení

VÝDAJE CELKEM 17 118
PŘÍJMY - VÝDAJE 200 rozpočtová rezerva

 


